
 
 

 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 13 травня 2022 року № 24 

селище Богородчани 

________________________________________________________________ 

 

 

Брали участь у засіданні виконавчого комітету: 

 

Р. Заремба – селищний голова 

І. Семків – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

Н. Гедзик – староста с. Горохолина, с. Горохолин ЛіС 

М. Михайлюк – староста с. Забережжя 

М. Остапчук – староста с. Похівка 

І. Дрогомирецький – староста с. Жураки 

М. Мороз – староста с. Грабовець, с. Копачівка 

Я. Глодан – староста с. Старуня, с. Ластівці 

Н. Міщук – староста с. Підгір’я, с. Діброва 

Л. Гаврилюк – староста с. Глибівка 

Т. Дем'янюк – староста с. Глибоке 

Н. Надрага – староста с. Саджава 

В. Петришин – староста с. Хмелівка 

І. Павлюк – приватний підприємець 

О. Дмитрук – доцент кафедри хірургії № 1 Івано-Франківського національного 

медичного університету 

Н. Скрипник – директор Богородчанського центру позашкільної освіти 

В. Приймак – заступник голови об’єднаної профспілкової організації 

«ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

М. Яцейко – приватний підприємець 

С. Сікора – начальник відділу містобудування, архітектури, інфраструктури та 

захисту довкілля – головний архітектор району 

М. Захарчук – приватний підприємець 

Т. Гаврилко – голова обласного фонду підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі 

М. Павликівська – приватний підприємець 

І. Коляджин – генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Богородчанська центральна районна лікарня» 

Д. Климів – приватний підприємець 

Т. Глодан – директор Ластівецького НВК 

 



 
 

Відсутні члени виконкому: 
 

Р. Мотуз, О. Бойчук, С. Федорко 

   

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

 

1. Про доцільність вибуття малолітніх Зеленюк В.Я. та Зеленюка А.Я. з 

сім’ї патронатного вихователя Котюк М.Я. 

2. Про затвердження висновку щодо визначення місця проживання 

малолітньої дитини Кардаша К. з матір’ю Білічак І.Я. 

3. Про надання гр. Дунцю Тарасу Михайловичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Лятишевського, 13 до селищної мережі водовідведення. 

4. Про надання гр. Корнутій Дарії Петрівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Паркова, 10 до селищної мережі водопостачання. 

5. Про внесення змін до селищного бюджету на 2022 рік. 

6. Про затвердження проектно-кошторисної документації «Відновлення 

(капітальний ремонт) пошкодженої ділянки лівого берега р. Бистриця 

Надвірнянська в с. Тисменичани на водонасосній станції №1». 

7. Про Богородчанську селищну субланку Івано-Франківської районної 

ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту Івано-Франківської  області.  

8. Про зняття з квартирного обліку. 

 

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 25 

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Слухали: Про  доцільність вибуття малолітніх Зеленюк В.Я. та 

Зеленюка А.Я. з сім’ї патронатного вихователя Котюк М.Я. 

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 532-24/2022 додається. 

Одноголосно 



 
 

 

2. Слухали: Про затвердження висновку щодо визначення місця 

проживання малолітньої дитини Кардаша К. з матір’ю Білічак І.Я.    

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 533-24/2022 додається. 

Одноголосно 

 

3. Слухали: Про надання гр. Дунцю Тарасу Михайловичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Лятишевського, 13 до селищної мережі 

водовідведення. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 534-24/2022 додається. 

Одноголосно 

 

4. Слухали: Про надання гр. Корнутій Дарії Петрівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Паркова, 10 до селищної мережі 

водопостачання. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 535-24/2022 додається. 

 Одноголосно  

5. Слухали: Про внесення змін до селищного бюджету на 2022 рік. 

Доповідав: М. Хімчак 

Вирішили: рішення № 536-24/2022 додається. 

Одноголосно 

 

6. Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

«Відновлення (капітальний ремонт) пошкодженої ділянки лівого берега 

р. Бистриця Надвірнянська в с. Тисменичани на водонасосній станції 

№1». 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 537-24/2022 додається. 

Одноголосно  

 

7. Слухали: Про Богородчанську селищну субланку Івано-Франківської 

районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Івано-Франківської  області.  

Доповідав: В. Глодан 

Вирішили: рішення № 538-24/2022 додається. 

Одноголосно 

 

8. Слухали: Про зняття з квартирного обліку.   



 
 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 539-24/2022 додається. 

Одноголосно  

 

 

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

Секретар виконкому                                                        Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 13 травня 2022 року      смт Богородчани   № 532-24/2022 

 

 

Про доцільність вибуття 

малолітніх Зеленюк В.Я. та 

Зеленюка А.Я. з сім’ї 

патронатного вихователя 

Котюк М.Я. 

   

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та 

підтримки сімей з дітьми», Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2021 року № 893 

«Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над 

дитиною», враховуючи рішення виконкому Городенківської міської ради від 

12.05.2022 року № 345 «Про встановлення опіки над малолітніми Зеленюк 

Веронікою Ярославівною, 20.02.2019 року народження, та Зеленюком 

Андрієм Ярославовичем, 11.12.2020 року народження, жителями 

вул. Набережна, 46, с. Грабовець, Івано-Франківського району, Івано-

Франківської області», рішення комісії з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради від 12.05.2022 року № 16 «Про доцільність 

вибуття малолітніх Зеленюк В.Я. та Зеленюка А.Я. з сім’ї патронатного 

вихователя Котюк М.Я.», та з метою створення належних умов для реалізації 

прав, свобод та законних інтересів дітей, 

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Дати згоду на вибуття 16.05.2022 року малолітніх Зеленюк Вероніки 

Ярославівни, 20.02.2019 року народження, та Зеленюка Андрія Ярославовича, 

11.12.2020 року народження, жителів с. Грабовець, вул. Набережна, буд. № 46, 

Івано-Франківського району, дітей, позбавлених батьківського піклування, з 

сім’ї патронатного вихователя Котюк Марії Ярославівни, 21.04.1956 року 

народження, жительки с. Глибівка, вул. Шевченка, буд. № 86, у зв’язку із 

влаштуванням під опіку Буджак Світлани Василівни, 23.06.1977 року 



 
 

народження, жительки м. Городенка, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 

№ 11, Коломийського району Івано-Франківської області. 

2. Договір про патронат над дітьми: Зеленюк Веронікою Ярославівною, 

20.02.2019 року народження, та Зеленюком Андрієм Ярославовичем, 

11.12.2020 року народження, з патронатним вихователем Котюк Марією 

Ярославівною, 21.04.1956 року народження, жителькою с. Глибівка,  

вул. Шевченка, буд. № 86, вважити таким, що припиняє дію з 16.05.2022 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 13 травня 2022 року       смт Богородчани           № 533-24/2022 

 

 

Про затвердження висновку щодо 

визначення місця проживання    

малолітньої дитини  Кардаша К. 

з матір’ю Білічак І.Я. 

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 

враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської 

селищної ради від 12.05.2022 року №17 «Про надання висновку щодо 

визначення місця проживання малолітньої дитини Кардаша К. з матір’ю 

Білічак І.Я.», та з метою створення належних умов для реалізації прав, свобод 

та законних інтересів дітей, 

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Затвердити висновок щодо визначення місця проживання малолітньої 

дитини Кардаша Крістіана, 19.04.2014 року народження, з матір’ю Білічак 

Іриною Ярославівною, 11.03.1987 року народження, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова              Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

від 13.05.2022 р. № 533-24/2022 

 

 

Висновок 

щодо визначення місця проживання малолітньої дитини  

 Кардаша Крістіана з матір’ю Білічак Іриною Ярославівною 

 

 

Комісія з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради 

12.05.2022 року розглянула ухвалу Івано-Франківського міського суду Івано-

Франківської області від 29.03.2022 року за справою № 338/724/21 та інші 

документи щодо визначення місця проживання малолітнього Кардаша 

Крістіана, 19.04.2014 року народження, який проживає з матір’ю Білічак 

Іриною Ярославівною, 11.03.1987 року народження, жителькою 

смт Богородчани, вул. Надрічна, буд. № 16. 

Встановлено, що 14.11.2013 року Білічак Ірина Ярославівна та Кардаш 

Ігор Сергійович одружилися, у шлюбі у них народився син Крістіан. Однак, 

спільне життя між ними не склалося і шлюб був розірваний згідно з рішенням 

Богородчанського районного суду від 08.05.2017 року, справа № 338/451/17. 

У своїх поясненнях малолітній Кардаш Крістіан, 19.04.2014 року 

народження, просить визначити його місце проживання із матір’ю Білічак 

Іриною Ярославівною, 11.03.1987 року народження, жителькою 

смт Богородчани, вул. Надрічна, буд. № 16. 

Думку батька Кардаша Ігоря Сергійовича, 03.03.1987 року народження, 

щодо визначення місця проживання його малолітнього сина Крістіана не 

вдалося з’ясувати, оскільки він проживає за кордоном. 

Відповідно до статті 161 Сімейного кодексу України, під час вирішення 

спору щодо місця проживання малолітніх дітей, береться до уваги ставлення 

батьків до виконання своїх батьківських обов’язків та особиста прихильність 

дітей до кожного з них. 

Відповідно до пункту 72 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, та 

враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини № 17 від 

12.05.2022 року, виконавчий комітет селищної ради вважає, що доцільно 

визначити місце проживання малолітнього Кардаша Крістіана, 19.04.2014 

року народження, з матір’ю Білічак Іриною Ярославівною, 11.03.1987 року 

народження, жителькою смт Богородчани, вул. Надрічна, буд. № 16. 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                Ігор СЕМКІВ 

 



 
 

 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 13 травня 2022 року        смт Богородчани                     № 534-24/2022 

 

 

Про надання гр. Дунцю Тарасу Михайловичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Лятишевського, 13 до селищної мережі водовідведення 

 

Розглянувши заяву гр. Дунця Т. М. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Лятишевського, 13 до селищної мережі водовідведення, 

враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, відповідно до Правил 

приєднання до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж селища 

Богородчани, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати гр. Дунцю Тарасу Михайловичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. Лятишевського, 13 до селищної мережі водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання дозволу на проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Селищний  голова                                                                                     Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 



 
 

 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 13 травня 2022 року         смт Богородчани                      № 535-24/2022 

 

 

Про надання гр. Корнутій Дарії Петрівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Паркова, 10 до селищної мережі водопостачання   

 

Розглянувши заяву гр. Корнутій Д. П. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Паркова, 10 до селищної мережі водопостачання, враховуючи 

погодження КП Богородчанське ВУВКГ, відповідно до Правил приєднання до 

комунальних водопровідних та каналізаційних мереж селища Богородчани, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати гр. Корнутій Дарії Петрівні дозвіл на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Паркова, 10 до селищної мережі водопостачання. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання дозволу на проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Селищний  голова                                                                                     Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 



 
 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 13 травня 2022 року       смт Богородчани                     № 536-24/2022 

 

 

Про внесення змін до 

селищного бюджету 

на 2022 рік 

 

 

Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного 

кодексу України та інших законодавчих актів України» від 15.03.2022 року 

№2134-IX, згідно постанови КМУ від 11.03.2022 року № 252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», листів 

відділу освіти, молоді та спорту селищної ради від 13.05.2022 року № 131/01-

14, КНП «Богородчанська ЦЛ» від 13.05.2022 року №485,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. З метою приведення показників селищного бюджету у відповідність 

показників соціально-економічного розвитку територіальної громади, 

своєчасного та оперативного реагування на потреби фінансового забезпечення 

заходів мобілізації людських, транспортних ресурсів та заходів територіальної 

оборони,  враховуючи поточне виконання селищного бюджету за І-й квартал 

2022 року, збільшити дохідну частину селищного бюджету за рахунок 

поступлень податку на доходи фізичних осіб в сумі 229 900 гривень, при цьому 

збільшити річні асигнування розпорядникам селищного бюджету, а, саме: 

-  селищній раді для подальшої передачі КНП «Богородчанська ЦЛ» на 

виконання програми забезпечення перебування та підтримки внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб, які тимчасово проживають на 

території Богородчанської селищної ТГ на 2022-2025 роки в сумі 71 000,00 

гривень (придбання продуктів харчування для ВПО - 25 000,00 грн.; 

медикаментів – 46 000 грн.); 



 
 

-  селищній раді на виконання програми проведення заходів формування 

підрозділу територіальної оборони на 2022 рік в сумі 48 900,00 гривень; 

- відділу освіти, молоді та спорту селищної ради на виконання  

програми забезпечення перебування та підтримки внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб, які тимчасово проживають на території 

Богородчанської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки в сумі 

110 000,00 гривень (придбання продуктів харчування для ВПО - 70 000,00 грн; 

надання грошової винагороди підприємцям, що надають послуги з 

безкоштовного харчування - 40 000,00 грн). 

 

2. Фінансовому управлінню селищної ради (М. Хімчак) внести 

відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів 

селищного бюджету за функціональною та економічною ознаками. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 13 травня 2022 року         смт Богородчани                      № 537-24/2022 

 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації «Відновлення 

(капітальний ремонт) пошкодженої ділянки лівого берега р. Бистриця 

Надвірнянська в с. Тисменичани на водонасосній станції №1» 

 

Розглянувши проектну документацію «Відновлення (капітальний 

ремонт) пошкодженої ділянки лівого берега р. Бистриця Надвірнянська в с. 

Тисменичани на водонасосній станції №1», відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.05.2011 року № 560, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Затвердити проектну документацію «Відновлення (капітальний ремонт) 

пошкодженої ділянки лівого берега р. Бистриця Надвірнянська в с. 

Тисменичани на водонасосній станції №1» в сумі 97 000 грн. 

 

 

 

Селищний голова                                                               Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 



 
 

 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 13 травня 2022 року        смт Богородчани                      № 538-24/2022 

 

 

Про Богородчанську селищну 

субланку Івано-Франківської 

районної ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної 

системи  цивільного захисту 

Івано-Франківської  області 

              

На виконання Закону України від 17.02.2022 року № 2081-ІХ «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

законодавства з питань цивільного захисту», п. 2 ст. 19 Кодексу цивільного 

захисту, постанов Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 року № 11 «Про 

затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», 

від 11.03.2015 року № 101 «Про затвердження типових положень про 

функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту», з метою реалізації заходів цивільного захисту, 

визначення складу органів управління та сил цивільного захисту, планування 

їх діяльності щодо ефективного захисту населення і територій у разі загрози 

виникнення або при виникненні надзвичайних ситуацій, керуючись пунктом 3 

частини першої статті 36, статтею 51, статтею 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком селищної ради вирішив: 

1.Затвердити  Положення про Богородчанську селищну ланку 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Івано-Франківської області, що додається.  

2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення селищної ради           

(В. Глодан). 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови О. Бойчука. 

 

Селищний голова                                                          Ростислав ЗАРЕМБА 



 
 

ПОГОДЖЕНО                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 

Голова Івано-Франківської                             рішенням  виконкому  

районної державної адміністрації,                  селищної  ради 

начальник районної військової                      від 13.05.2022 р. №538-24/2022 

адміністрації 

 

____________  О. ЯРОЩУК 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Богородчанську селищну субланку Івано-Франківської районної 

ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту Івано-Франківської області 

 

1. Це Положення визначає організацію, завдання, склад сил і засобів, 

органів влади, старостинських округів, підприємств, установ та організацій, 

які виконують завдання цивільного захисту Богородчанської селищної 

субланки Івано-Франківської районної ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області (далі 

– селищна субланка). 

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: 

єдина державна система цивільного захисту – сукупність органів 

управління, сил і засобів центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій, які забезпечують 

реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту; 

       територіальна підсистема -  складова частина єдиної державної 

системи   цивільного захисту, яка створюється в області, і до якої входять 

субланки та ланки територіальної підсистеми, органи та підпорядковані 

їм  сили цивільного захисту, відповідні суб’єкти господарювання, які 

виконують завдання цивільного захисту. 

3. Метою створення та функціонування Богородчанської селищної 

субланки Івано-Франківської районної ланки територіальної підсистеми є 

здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій у мирний час та в особливий період. 

4. Завданнями селищної субланки територіальної підсистеми є: 

1) забезпечення цивільного захисту на відповідній території; 

2) створення субланки ланки територіальної підсистеми, забезпечення 

виконання нею завдань; 

3) забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на 

суб’єктах господарювання, що належать до сфери її управління, які можуть 

створити реальну загрозу виникнення аварії; 

4) розроблення та забезпечення реалізації програм та планів заходів у 

сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і 



 
 

територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, 

забезпечення техногенної та пожежної безпеки; 

5) створення аварійно-рятувальних служб, формувань та 

спеціалізованих служб цивільного захисту, місцевої та добровільної пожежної 

охорони, керівництво ними, забезпечення їх діяльності, здійснення контролю 

за готовністю до дій за призначенням; 

6) створення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, 

який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного 

захисту, та підтримання у постійній готовності місцевої системи 

централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних 

ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування; 

7) забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

8) організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 

відповідній території; 

81) забезпечення пожежної безпеки на відповідних територіях та 

об’єктах, забезпечення функціонування пожежно-рятувальних підрозділів 

місцевої пожежної охорони для гасіння пожеж; 

9) організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

10) організація та здійснення евакуації населення, матеріальних і 

культурних цінностей у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення 

населення; 

11) контроль за станом навколишнього природного середовища, 

санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією; 

12) розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення 

сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період, що 

належать до сфери її управління; 

13) підготовка пропозицій щодо віднесення території та населених 

пунктів до груп цивільного захисту та подання їх обласній державній 

адміністраціям; 

14) віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери її 

управління, до категорій цивільного захисту відповідно до основних 

показників та затвердження їх переліку; 

15) створення і використання матеріальних резервів для запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

16) взаємодія з органом виконавчої влади, який забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо виконання 

завдань цивільного захисту; 

17) організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від 

надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або 

внаслідок таких дій; 

18) забезпечення складення довідок про визнання особи постраждалою 

внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок 



 
 

надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, 

списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації; 

19) забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок 

надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги; 

20) створення згідно з вимогами цього Кодексу комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення 

надзвичайної ситуації - спеціальної комісії з її ліквідації (за потреби), 

забезпечення її функціонування; 

21) забезпечення проходження в установлені строки навчання з питань 

цивільного захисту посадових осіб органу місцевого самоврядування, 

суб’єктів господарювання комунальної власності з числа керівного складу та 

фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів 

цивільного захисту, організація навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях, формування планів проведення і облік проведених спеціальних 

об’єктових навчань та тренувань з питань цивільного захисту на відповідній 

території; 

22) організація виконання вимог законодавства щодо створення, 

використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного 

захисту; 

23) прийняття рішень про подальше використання захисних споруд 

цивільного захисту державної та комунальної власності у разі банкрутства 

(ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та 

безхазяйних захисних споруд; 

24) організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту; 

25) здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних 

споруд цивільного захисту; 

26) організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом 

виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд цивільного захисту; 

27) реалізація заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки 

суб’єктів господарювання комунальної форми власності; 

28) здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, 

передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами. 

5. Безпосереднє керівництво діяльністю Богородчанської селищної 

субланки Івано-Франківської районної ланки територіальної підсистеми 

здійснюється  селищним головою. 

6. Селищна субланка - постійно діюча субланка Івано-Франківської 

районної ланки територіальної підсистеми, що утворюється: 

у смт. Богородчани  — виконавчим комітетом селищної  ради. 

Положення про Богородчанську селищну субланку Івано-Франківської 

районної ланки територіальної підсистеми за погодженням із Івано-

Франківською районною військовою адміністрацією затверджується органом, 

що її утворив. 



 
 

7. До складу Богородчанської селищної субланки Івано-Франківської 

районної ланки територіальної підсистеми входять органи управління та 

підпорядковані її сили цивільного захисту, відповідні суб’єкти 

господарювання. 

На структурні підрозділи селищної ради та територіальні органи 

міністерств і відомств України в рамках Богородчанської селищної субланки 

Івано-Франківської районної ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Івано-Франківської  області 

покладається виконання функцій згідно з додатком 2. 

8. Органами управління цивільного захисту є: 

1) на місцевому рівні - виконавчий комітет селищної ради, відділ з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, старостинські 

округи, підрозділ Головного управління ДСНС України в області; 

2) на об’єктовому рівні – керівні органи підприємств, установ та 

організацій, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, 

які утворюються (призначаються) такими органами відповідно до 

законодавства. 

9. Для забезпечення управління у режимі повсякденного 

функціонування органами управління та силами цивільного захисту, 

координації їх дій, здійснення цілодобового чергування та забезпечення 

функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу 

інформації про обстановку в районах виникнення надзвичайних ситуацій у 

селищній ланці територіальної підсистеми  функціонують: 

1) на місцевому рівні: 

пункт зв’язку ДПРЧ-4 (смт. Богородчани) ДПРЗ-1 ГУ ДСНС в області; 

2) на об’єктовому рівні – чергові (диспетчерські) служби підприємств, 

установ та організацій (в яких вони створені). 

10. Для забезпечення сталого управління  селищною ланкою 

територіальної підсистеми і виконання функцій, передбачених на особливий 

період, використовується пункт управління – приміщення селищної ради. 

11. Для управління селищною ланкою територіальної підсистеми 

використовується телекомунікаційна мережа загального користування 

та  система операторів мобільного зв’язку. 

12. Для координації діяльності старостів старостинських округів, 

підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-

екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних 

ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них 

функціонують: 

на місцевому рівні – селищна комісія з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій; 

на об’єктовому рівні – комісії з питань надзвичайних ситуацій 

підприємств, установ та організацій. 

Діяльність  зазначених  комісій  провадиться  відповідно до положень 

про них. 



 
 

13. Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної 

надзвичайної ситуації на місцевому та об’єктовому рівні у разі потреби 

утворюється спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Рішення про утворення такої комісії приймає відповідно керівник селищної 

ланки територіальної підсистеми,  або суб’єкта господарювання у разі 

виникнення надзвичайної ситуації  відповідного рівня. 

До утворення спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації або призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації організацію заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

здійснюють відповідні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 

14. До складу сил цивільного захисту Богородчанської селищної 

субланки Івано-Франківської районної ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської  області 

належать: 

 ДПРЧ-4 (смт. Богородчани) ДПРЗ-1 ГУ ДСНС в області; 

комунальні, об’єктові аварійно-рятувальні служби; 

об’єктові  формування цивільного захисту; 

об’єктові та територіальні спеціалізовані служби. 

До складу селищних спеціалізованих служб цивільного захисту 

селищної субланки Івано-Франківської районної ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської  

області включаються органи управління, суб’єкти господарювання за 

переліком  (додаток 3). 

Спеціалізовані служби провадять свою діяльність відповідно до 

положення про службу, що затверджується органом, суб’єктом 

господарювання, який утворив таку службу.  

15. Облік сил цивільного захисту здійснює ДПРЗ-1 ГУ ДСНС 

України  в Івано-Франківській області. 

16. Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що 

прогнозується або виникла, в селищі або в межах території громади 

встановлюється один із  таких режимів функціонування селищної ланки 

територіальної підсистеми: 

повсякденного функціонування; 

підвищеної готовності; 

надзвичайної ситуації; 

надзвичайного стану. 

17. В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, 

хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та 

пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій селищна 

ланка територіальної  підсистеми функціонує в режимі повсякденного 

функціонування. 

18. Основними завданнями, що виконуються селищною ланкою 

територіальної підсистеми  у режимі повсякденного функціонування, є: 



 
 

забезпечення спостереження, гідрометеорологічного прогнозування та 

здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та 

небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних 

ситуацій на потенційно-небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки 

і прилеглих до них територіях, а також на територіях, на яких існує загроза 

виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів; 

забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту; 

здійснення цілодобового чергування пожежно-рятувального 

підрозділу; 

       розроблення і виконання цільових та науково-технічних програм 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат; 

       здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, забезпечення безпеки та захисту населення і територій від таких 

ситуацій, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів 

управління та сил цивільного захисту; 

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту 

до дій за призначенням; 

організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка 

керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання населення діям у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків; 

організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, 

визначення ризиків їх виникнення; 

реконструкція та підтримання у готовності автоматизованої системи 

централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

19. Підставами  для  тимчасового введення в селищі або в межах 

території громади для  селищної ланки територіальної підсистеми режиму 

підвищеної готовності є: 

на місцевому рівні – загроза виникнення надзвичайної ситуації 

місцевого рівня. 

20. Основними завданнями, що виконуються селищною ланкою 

територіальної підсистеми  у режимі підвищеної готовності, є: 

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, 

а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та 

інформування його про дії  у можливій зоні надзвичайної ситуації; 

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення 

обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації; 

посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною 

обстановкою, ситуацією на потенційно-небезпечних об’єктах, території 

об’єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує 

загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також 



 
 

здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних 

ситуацій та їх масштабів; 

уточнення (у разі потреби) плану реагування на надзвичайні ситуації, 

здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню; 

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій 

від можливих надзвичайних ситуацій; 

приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, 

залучення у разі потреби додаткових сил і засобів; 

21. Підставами  для  тимчасового введення в селищі або в межах 

території громади для селищної ланки територіальної підсистеми режиму 

надзвичайної ситуації є: 

на місцевому рівні – виникнення надзвичайної ситуації, що 

класифікується як ситуація місцевого рівня. 

Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до  Порядку 

класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368. 

22. Основними завданнями, що виконуються селищною 

ланкою  територіальної  підсистеми  у режимі надзвичайної ситуації, є: 

уведення в дію плану реагування на надзвичайні ситуації; 

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, 

а також  населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування 

його про дії в умовах такої ситуації; 

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації; 

визначення зони надзвичайної ситуації; 

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення 

надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків; 

організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів; 

організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення 

постраждалого населення; 

організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів; 

здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної 

ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях; 

інформування органів управління цивільного захисту та населення про 

розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються. 

23. Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації в 

селищі або в межах території громади вводяться розпорядженням селищного 

голови за рішенням комісії селищної ради з питань ТЕБ та НС. 

У період дії надзвичайного стану у разі його введення селищна ланка 

територіальної підсистеми функціонує відповідно до вимог Кодексу 

цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються 

згідно із  Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану» та 

іншими нормативно-правовими актами. 



 
 

24. З моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або 

доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи введення 

воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях селищна ланка 

територіальної підсистеми переводиться у режим функціонування в умовах 

особливого періоду. 

Переведення селищної ланки територіальної підсистеми у режим 

функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до 

актів Президента України, Кабінету Міністрів України, плану цивільного 

захисту на особливий період. 

В особливий період селищна ланка територіальної підсистеми 

функціонує відповідно до вимог  Кодексу цивільного захисту України та з 

урахуванням особливостей, що визначаються  згідно  із  Законами  України 

«Про правовий режим воєнного стану» та «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію», а також іншими нормативно-правовими актами. 

25. Для організації діяльності селищної ланки територіальної 

підсистеми відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення селищної ради розробляється план основних заходів цивільного 

захисту громади на відповідний рік. 

26. Для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення селищної ради та суб’єктами господарювання із чисельністю 

працюючого персоналу більш як 50 осіб розробляються плани реагування на 

надзвичайні ситуації. 

27. Функціонування селищної ланки територіальної підсистеми в 

особливий період здійснюються відповідно до плану цивільного захисту на 

особливий період. 

28. З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій на об’єктах  підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації 

і ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах. 

29. З метою організації взаємодії між органами управління та силами 

цивільного захисту селищної ланки територіальної підсистеми під час 

ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій зазначеними органами 

управління та силами відпрацьовуються плани взаємодії. 

30. Організаційно-методичне керівництво плануванням 

діяльності  селищної ланки територіальної підсистеми здійснює структурний 

підрозділ – відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту  населення селищної ради. 

31. З метою забезпечення здійснення заходів у селищній ланці щодо 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій проводяться постійний 

моніторинг і прогнозування таких ситуацій. 

32. Для проведення моніторингу і прогнозування надзвичайних 

ситуацій створюється та функціонує система моніторингу і прогнозування 

надзвичайних ситуацій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 



 
 

33. Організація оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних 

ситуацій здійснюється відповідно до положення, що затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

 34. Органи управління цивільного захисту здійснюють збір, аналіз, 

оброблення, зберігання та передачу інформації з питань цивільного захисту та 

зобов’язані  надавати населенню через засоби масової інформації оперативну 

та достовірну інформацію про загрозу виникнення та/або виникнення 

надзвичайних ситуацій з визначенням меж їх поширення і наслідків, а також 

про способи та методи захисту від них. 

Оприлюднення інформації про наслідки надзвичайних ситуацій 

здійснюється відповідно до законодавства про інформацію. 

Інформування з питань цивільного захисту здійснюється за формами та 

у строки, встановлені ДСНС України. 

35. Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт в селищній ланці територіальної  підсистеми під час 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та управління силами цивільного 

захисту, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, який діє відповідно до статті 75 Кодексу 

цивільного захисту України. 

Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації призначається: 

1) у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня – селищний 

голова; 

2) керівником суб’єкта господарювання у разі виникнення 

надзвичайної ситуації відповідного об’єктового рівня – керівник або один із 

керівників суб’єкта господарювання відповідно до затвердженого розподілу 

обов'язків. 

36. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

утворюється штаб з ліквідації  її наслідків, який є робочим органом керівника 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Рішення про утворення та ліквідацію такого штабу, його склад 

приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

37. Основну частину робіт, пов’язаних з реагуванням на надзвичайну 

ситуацію або усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного 

захисту підприємства, установи чи організації, де виникла така ситуація, з 

наданням їм необхідної допомоги силами цивільного захисту громади, а також 

підрозділом ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України в області. 

До виконання зазначених робіт насамперед залучаються сили 

цивільного захисту центрального органу виконавчої влади, до сфери 

управління якого належить об’єкт, на якому сталася аварія, що призвела до 

виникнення надзвичайної ситуації, сили цивільного захисту селищної ланки 

територіальної підсистеми. 



 
 

Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій здійснюється органами управління, яким підпорядковані такі сили, 

відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації. 

У разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за 

рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

залучаються додаткові сили цивільного захисту. 

Пошук і рятування потерпілих внаслідок авіатрощі здійснюються 

суб’єктами забезпечення цивільного захисту відповідно до компетенції. 

Організація проведення пошукових і рятувальних робіт здійснюється 

підрозділом ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України в області. 

Залучення сил цивільного захисту до проведення заходів цивільного 

захисту в особливий період здійснюється згідно з планом цивільного захисту 

на особливий період. 

38. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи проводяться 

відповідно до порядку, що визначається інструкціями, правилами, статутами, 

іншими  нормативно-правовими  актами  та  нормативними документами 

щодо дій у надзвичайних ситуаціях. 

39. До робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які 

виконуються в селищній ланці територіальної підсистеми, можуть залучатися 

Збройні Сили України, інші військові формування та правоохоронні органи 

спеціального призначення відповідно до  Конституції і законів України. 

40. До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та 

ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних 

засадах громадські об’єднання за наявності в учасників, які залучаються до 

таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному 

керівництвом такого об’єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації. 

41. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного 

захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються 

засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у 

автономному режимі протягом не менше трьох діб. 

42. У селищній ланці територіальної підсистеми  з метою своєчасного 

запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуації організовується 

взаємодія з питань: 

визначення органів управління, які безпосередньо залучаються до 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, склад і кількість сил (засобів) 

реагування на них; 

погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту 

під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних 

завдань, місця, часу і способів їх виконання; 

організації управління спільними діями органів управління та сил 

цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням; 

усебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться 

органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, у 



 
 

тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, 

матеріальними, технічними та іншими засобами. 

43. Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку 

надзвичайної ситуації взаємодія організовується на  місцевому та об’єктовому 

рівні – між територіальними органами центральних органів виконавчої влади, 

місцевими органами виконавчої влади, селищною радою, їх силами, а також 

суб’єктами господарювання. 

44. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 

мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил 

цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації між 

оперативно-черговими (черговими, диспетчерськими) службами органів 

виконавчої влади, селищної ради, підприємств, установ та організацій і 

оперативно-черговою службою ДПРЧ-4 ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України в області 

організовується обмін інформацією про загрозу або виникнення небезпечної 

події, надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків у сфері 

відповідальності відповідної чергової служби. 

45. Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій та під час ліквідації їх наслідків організовується через 

спеціально призначені оперативні групи або представників відповідних 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, селищної ради, які 

залучаються до здійснення таких заходів. Повноваження зазначених 

оперативних груп або представників визначаються відповідними 

центральними та місцевими органами виконавчої влади та селищної ради. 

46. Забезпечення фінансування селищної ланки  територіальної 

підсистеми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету, коштів 

суб’єктів господарювання, інших не заборонених законодавством джерел. 
 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету селищної ради                                  Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                               Додаток 2 

                                                               до Положення про Богородчанську 

                                                               селищну субланку Івано-Франківської 

                                                               районної ланки територіальної 

                                                               підсистеми єдиної державної системи 

                                                               цивільного захисту Івано-Франківської 

                                                               області 

              

 

ФУНКЦІЇ 

структурних підрозділів Богородчанської селищної субланки Івано-

Франківської районної ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області 
 

Структурні підрозділи та територіальні органи міністерств і відомств 

України у Богородчанській селищній раді Богородчанської селищної субланки 

Івано-Франківської районної ланки територіальної підсистеми єдиної  

державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області (далі – 

селищна ланка) забезпечують, відповідно до затверджених положень про них, 

виконання таких функцій з питань цивільного захисту. 
 

І. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Богородчанської селищної ради: 

1. Забезпечення здійснення заходів цивільного захисту на території  

громади. 

2. Забезпечення виконання завдань селищною ланкою. 

3. Розроблення та забезпечення реалізації селищних програм та планів 

заходів у сфері цивільного захисту, зокрема, спрямованих на захист населення 

і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, 

забезпечення техногенної та пожежної безпеки. 

4. Керівництво створеними спеціалізованими службами цивільного 

захисту, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до 

дій за призначенням. 

5. Створення та підтримання у постійній готовності системи 

централізованого оповіщення та забезпечення її функціонування. 

6. Забезпечення оповіщення старостів старостинських округів, 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади та 

інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у 

тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі. 

7. Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території, а 

також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та 

інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій. 

8. Організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 



 
 

9. Організація та здійснення евакуації населення, майна у безпечні 

райони їх розміщення. 

11. Розроблення на відповідній території заходів, спрямованих на 

забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий 

період. 

12. Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

13. Взаємодія з ДПРЧ-4 ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України в області щодо 

виконання завдань цивільного захисту. 

14. Організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від 

надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або 

внаслідок таких дій. 

15. Забезпечення функціонування селищної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій - спеціальної комісії з їх ліквідації (за потреби). 

16. Забезпечення навчання з питань цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки посадових осіб  селищної ради, суб’єктів господарювання, 

керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у 

надзвичайних ситуаціях. 

17. Організація виконання вимог законодавства щодо створення, 

використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного 

захисту. 

18. Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту. 

19. Планування та організація роботи з дообладнання або спорудження 

в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття 

населення. 

20. Прийняття рішень про подальше використання захисних споруд 

цивільного захисту державної та комунальної власності. 

21. Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту. 

22. Здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних 

споруд цивільного захисту. 

23. Організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту, виключення їх за погодженням з Управлінням ДСНС 

України в області, з фонду таких споруд. 

24. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, 

передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими 

законодавчими актами. 
 

II. ДПРЧ-4 ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України в Івано-Франківській 

області: 

1.Забезпечення на території Богородчанської селищної ради 

територіальної громади координації діяльності, спрямованої на реалізацію 

державної політики у сфері цивільного захисту. 



 
 

2. Здійснення управління частинами оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту, забезпечення готовності сил і засобів оперативного 

реагування на території громади до дій за призначенням у межах компетенції. 

3. Здійснення методичного керівництва виконанням заходів щодо 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, контроль їх 

здійснення. 

4. Здійснення інформування керівництва селищної ради про загрозу та 

виникнення надзвичайних ситуацій, а також методичне керівництво щодо 

створення і належного функціонування системи оповіщення цивільного 

захисту різних рівнів. 

5. Залучення підрозділів сил цивільного захисту  підприємств, установ 

та організацій незалежно від форм власності та координація їх діяльності під 

час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня, організація 

проведення пошуково-рятувальних робіт та здійснення контролю за їх 

проведенням. 

6. Забезпечення гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги 

в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших деяких видів 

небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю населення чи 

призводять до завдання матеріальних збитків. 

7. Здійснення організації рятувальних робіт внаслідок авіатрощі, 

пошуку і рятування потерпілих, що зазнали лиха, координація проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт силами і засобами 

підприємств, установ та організацій усіх форм власності. 

8. Участь у межах повноважень у забезпеченні заходів: 

з евакуації населення; 

медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. 

9. Виконання заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з технологічними терористичними проявами та іншими 

видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних 

операцій. 

10. Участь у виконанні піротехнічних робіт, пов’язаних із 

знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території 

України після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім 

вибухових пристроїв, що використовуються в терористичних цілях). 

11. З’ясування причин виникнення надзвичайних ситуацій, 

невиконання заходів із запобігання цим ситуаціям, проведення оцінки дій 

органів управління, сил і засобів цивільного захисту під час виконання 

рятувальних та інших невідкладних робіт. 

12. Здійснення інших повноважень відповідно до Кодексу цивільного 

захисту України, Конституції та законів України. 
 

 

 



 
 

Ш. Відділ економічного розвитку, інвестицій та інфраструктури 

Богородчанської селищної ради: 

1. Забезпечення здійснення заходів цивільного захисту на 

підприємствах промисловості, транспорту, зв’язку і енергопостачальних 

підприємствах на території Богородчанської селищної ради. 

2. Забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно- 

небезпечних об’єктах та інших суб’єктах господарювання, які можуть 

створити реальну загрозу виникнення аварії, що належать до сфери їх 

управління. 

3. Керівництво створеними спеціалізованими службами цивільного 

захисту, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до 

дій за призначенням. 

4. Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на 

підприємствах промисловості, транспорту, зв’язку і енергопостачальних 

підприємствах громади. 

5. Організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на 

підприємствах промисловості, транспорту, зв'язку і енергопостачальних 

підприємствах громади. 

6. Організація та здійснення транспортного забезпечення евакуації 

населення, майна у безпечні пункти. 

7. Розроблення та здійснення на підприємствах промисловості, 

транспорту, зв’язку і енергопостачальних підприємствах заходів, спрямованих 

на забезпечення їх сталого функціонування в особливий період. 

8. Організація виконання вимог законодавства щодо створення, 

використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного 

захисту на підприємствах промисловості, транспорту, зв’язку і 

енергопостачальних підприємствах громади. 

9. Забезпечення перевезення у межах громади сил і засобів, 

матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення заходів цивільного захисту. 

10. Організація роботи автотранспортних підприємств громади, 

задіяних у ліквідації надзвичайних ситуацій. 

11. Сприяння розвитку інфраструктури транспорту в населених 

пунктах громади, формування та удосконалення автотранспортної мережі, 

ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, 

оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів та вантажів у межах 

громади. 

12. Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період підприємств 

промисловості, транспорту, зв’язку і енергопостачальних підприємств 

громади. 

13. Передбачення під час формування проекту селищного бюджету та 

програми економічного і соціального розвитку громади з урахуванням 

реальних можливостей та фінансування коштів на виконання заходів щодо 



 
 

створення селищного матеріального резерву для запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків. 

14. Забезпечення у встановленому порядку фінансування робіт із 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги 

постраждалому населенню в межах асигнувань, що передбачаються на цю 

мету в селищному бюджеті. 

15. Створення незнижуваних ресурсів продуктів харчування та 

непродовольчих товарів першочергового вжитку, необхідних для реагування 

на надзвичайні ситуації. 

16. Прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

17. Організація нагляду за об’єктами житлово-комунальної сфери. 

18. Організація проведення розрахунку шкоди, заподіяної об’єктам 

комунальної сфери і майну громадян на території Богородчанської 

територіальної громади внаслідок надзвичайних ситуацій, потреби в 

матеріальних ресурсах, потрібних для проведення аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт, а також для повного відновлення цих об'єктів. 

19. Організація і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації на підвідомчих об’єктах. 

20. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, 

передбачених Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами. 
 

IV. Фінансове управління Богородчанської селищної ради: 

1.Забезпечення в установленому порядку фінансування заходів 

цивільного захисту, робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню в межах асигнувань, 

що передбачаються на цю мету в селищному бюджеті. 

2. Створення страхового і фінансового резервного фонду необхідного 

для реагування на надзвичайні ситуації. 

3. Передбачення під час формування проєкту селищного бюджету та 

програми економічного і соціального розвитку громади, з урахуванням 

реальних можливостей, та фінансування коштів на виконання заходів щодо 

створення селищного матеріального резерву для запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків. 
 

V. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю, сектор 

архітектури та містобудування Богородчанської селищної ради:  

1. Нормативно-методичне забезпечення виконання заходів запобігання 

надзвичайних ситуацій під час здійснення на території Богородчанської 

територіальної громади будівництва та інженерного захисту об’єктів і 

територій. Державний архітектурно-будівельний контроль та ліцензування. 

2. Комплексне освоєння підземного простору населених пунктів для 

взаємопогодженого розміщення в ньому споруд і приміщень соціально-

побутового, виробничого і господарського призначення з урахуванням 

необхідності пристосування і використання частини приміщень для укриття 



 
 

населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

3. Урахування під час розроблення генеральних планів забудови 

населених пунктів і ведення містобудування в умовах підвищеного ризику 

можливості виникнення надзвичайних ситуацій на окремих територіях. 

4. Організація проведення розрахунку шкоди, заподіяної об’єктам 

комунальної сфери і майну громадян на території Богородчанської 

територіальної громади внаслідок надзвичайних ситуацій, потреби в 

матеріальних ресурсах, потрібних для проведення аварійно - рятувальних та 

інших невідкладних робіт, а також для повного відновлення цих об’єктів. 

5. Створення комплексних схем захисту населених пунктів та об’єктів 

від небезпечних природних процесів шляхом організації будівництва 

протизсувних, протиповеневих, протиерозійних та інших інженерних споруд 

спеціального призначення. 

6. Контроль за якістю проведення відбудовчих робіт на території 

Богородчанської територіальної громади. 

7. Забезпечення виконання заходів запобігання та реагування на 

надзвичайні ситуації під час здійснення будівництва підвідомчих об’єктів. 

8. Організація проведення розрахунку потреби в матеріальних ресурсах, 

потрібних для проведення аварійно-рятувальних робіт, а також для повного 

відновлення цих об’єктів. 

9. Організація і здійснення заходів цивільного захисту на підвідомчих 

об’єктах. 

10. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх 

тактико-технічних можливостей), спеціалізованих будівельно-монтажних і 

проектних організацій у проведенні аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт на територіях впливу надзвичайних ситуацій. 

11. Контроль за якістю проведення відбудовчих робіт на підвідомчих 

об’єктах Богородчанської селищної територіальної громади. 
 

VI. Комунальне некомерційне підприємство Богородчанської селищної 

ради «Центр первинної медичної допомоги», комунальне некомерційне 

підприємство Богородчанської селищної ради «Богородчанська 

центральна лікарня», Богородчанське відділення Івано-Франківської 

станції екстреної медичної допомоги комунального некомерційного 

підприємства «Обласний клінічний центр первинної допомоги та 

медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради», 

Богородчанський відділ Івано-Франківського районного відділу 

Державної установи «Івано-Франківський обласний центр контролю та 

профілактики хвороб МОЗ України: 

1.Організація виявлення осередків біологічного зараження, 

прогнозування масштабів розвитку його наслідків, введення режимів 

карантину та обсервації, знезаражування виявлених осередків, здійснення 

заходів екстреної та специфічної профілактики, дотримання 

протиепідемічного режиму суб’єктами господарювання, лікувальними 

закладами і населенням. 



 
 

2. Спостереження, оцінка і прогнозування санітарно-епідемічної 

обстановки на території громади. Організація оперативного контролю за  

радіоактивним та хімічним забрудненням на межі зон радіоактивного або 

хімічного забруднення, а  бактеріальним - у зонах надзвичайних ситуацій. 

3. Організація взаємодії всіх сил і засобів цих служб в межах 

повноважень. 

4. Розроблення, забезпечення використання і вдосконалення в громаді 

методів і засобів надання термінової медичної допомоги і лікування 

постраждалого населення з урахуванням характеру надзвичайних ситуацій. 

5. Організація і координація робіт з надання термінової медичної 

допомоги постраждалому населенню в зонах надзвичайних ситуацій. 

6. Забезпечення роботи з евакуації постраждалого населення і хворих 

із цих зон. 

7. Організація роботи, пов’язаної із запобіганням, виявленням і 

припиненням порушення вимог санітарно-епідемічної безпеки і охорони 

здоров'я населення міста. Створення резерву медичного майна і лікарських 

засобів, підтримання його на належному рівні. 

8. Здійснення контролю за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та 

епідемічною обстановкою, якістю харчових продуктів і продовольчої 

сировини, питної води і джерел водопостачання. 

9. Організація і участь у проведенні санітарно-гігієнічних та 

протиепідемічних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 

формування в громаді резерву санітарно-гігієнічних та протиепідемічних 

засобів. 

10. Збирання, узагальнення, аналіз і надання регіональним органам 

управління територіальної підсистеми відомостей про постраждалих і хворих 

осіб у зонах надзвичайних ситуацій. 

11. Накопичення та забезпечення термінового постачання медичних 

засобів захисту, медичного та іншого спеціального майна і техніки, лікарських 

засобів для локалізації надзвичайних ситуацій. 

12. Завчасне створення, підготовка і використання існуючих сил та 

засобів незалежно від форм власності та господарювання. 

13. Розроблення методик та навчання населення способам надання 

першої медичної допомоги і дотримання правил відповідної санітарії у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

14. Забезпечення недопущення впливу на здоров’я людей шкідливих 

факторів навколишнього середовища та наслідків надзвичайних ситуацій, а 

також умов для виникнення і поширення інфекційних захворювань, санітарна 

охорона територій та об’єктів у зоні надзвичайної ситуації. 
 

VП. Відділ освіти, молоді та спорту Богородчанської селищної ради: 

1. Здійснення заходів щодо захисту учасників навчально-виховного 

процесу та забезпечення виконання завдань цивільного захисту суб’єктами 

господарювання, що належать до сфери управління. 



 
 

2. Організація вивчення школярами основ безпеки життєдіяльності, 

забезпечення їх відповідними підручниками і посібниками. 
 

VШ. Управління соціального захисту Богородчанської селищної ради: 

1.Забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок 

надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги. 

2. Організація нарахувань та виплат грошової допомоги населенню, яке 

постраждало від наслідків надзвичайних ситуацій, у межах асигнувань, 

передбачених законодавством та додатково виділених коштів. 
 

IХ. Відділ культури, туризму, національностей та релігій 

Богородчанської селищної ради: 

1. Планування і реалізація заходів щодо запобігання та мінімізації втрат 

національної культурної спадщини громади в разі виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

2. Методичне забезпечення аварійно-рятувальних робіт на об’єктах, які 

становлять культурне надбання національного, регіонального та місцевого 

значення. 

3. Здійснення державного контролю за вивезенням з громади і 

ввезенням у громаду культурних цінностей у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій. 
 

Х. Комунальне підприємство «Госпрозрахункове проектно-виробниче 

архітектурно-планувальне бюро», Богородчанське житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство, комунальне підприємство 

«Богородчанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства», державне підприємство «Теплокомуненерго»: 

1. Організація нагляду за об’єктами житлово-комунальної сфери. 

2. Організація проведення розрахунку шкоди, заподіяної об’єктам 

комунальної сфери і майну громадян на території громади внаслідок 

надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, потрібних для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для 

повного відновлення цих об’єктів. 

3. Створення комплексних схем захисту громади та об’єктів від 

небезпечних природних процесів шляхом організації будівництва 

протиповеневих інженерних споруд спеціального призначення. 

4. Організація і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації на підвідомчих об’єктах. 

5. Забезпечення участі спеціалізованих будівельно-монтажних і 

проектних організацій, сил та засобів підлеглих формувань в аварійно-

рятувальних та інших невідкладних роботах, включаючи захоронення 

загиблих. 

6. Здійснення моніторингу питної води централізованої системи 

водопостачання, стічних вод селищної каналізаційної мережі та очисних 

споруд, які перебувають на балансі цих підприємств, та їх техногенного 



 
 

впливу по підтопленню і підняттю рівня ґрунтових вод, а також стану зелених 

насаджень у громаді. 
 

ХІ. Організаційний відділ Богородчанської селищної ради: 

1. Своєчасне і об’єктивне інформування населення громади про 

наслідки надзвичайних ситуацій в громаді та за її межами. 

2. Позачергова передача повідомлень в засобах масової інформації 

стосовно надзвичайних ситуацій та рекомендацій населенню щодо правил 

поведінки в цих умовах. 
 

ХІІ. Богородчанське управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області: 

1.Організація і здійснення заходів, у межах компетенції, щодо 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру на території громади. 

2. Здійснення моніторингу сільськогосподарських тварин і продуктів з 

них. 

3. Організація і координація роботи з епізоотичного і токсикологічного 

контролю, ліквідації епізоотій на території громади. 

4. Забезпечення оперативного одержання інформації про надзвичайні 

ситуації, її опрацювання і оповіщення суб’єктів господарської діяльності про 

небезпеку. 

5. Забезпечення безпеки харчової сировини і готової продукції для 

населення громади, постраждалого в результаті надзвичайних ситуацій. 

6. Забезпечення участі сил і засобів (у межах тактико-технічних 

можливостей) у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт у районі виникнення надзвичайних ситуацій. 
 

ХІІІ. Відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-

Франківського районного управління ГУНП в області: 

1. Розроблення і здійснення заходів з охорони громадського порядку, 

безпеки дорожнього руху, охорони матеріальних і культурних цінностей у разі 

виникнення надзвичайної ситуації. 

2. Облік втрат населення у разі виникнення надзвичайної ситуації. 

3. Організація і здійснення охорони режимно-обмежувальних і 

карантинних зон у разі виникнення осередків радіоактивного, хімічного, 

бактеріологічного (біологічного) зараження і під час їх ліквідації. 

4. Надання допомоги з оповіщення та інформування органів виконавчої 

влади про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій. 

5. Участь у межах повноважень у забезпеченні заходів: 

з евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщенні та 

життєзабезпеченні населення; 

з організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 

відповідній території міст, селищ та сіл. 

6. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, 

передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими 



 
 

законодавчими актами. 
 

ХІV. Богородчанська служба експлуатаційних електромереж філії 

АТ «Прикарпаттяобленерго» «Південна»: 

1. Організація і здійснення заходів щодо забезпечення сталої роботи 

систем енергопостачання, зокрема енергопостачання суб'єктів 

господарювання, що забезпечують життєдіяльність населення. 

2. Ведення обліку сил і засобів спеціалізованої служби. 

3. Забезпечення виконання технічних питань, пов’язаних з 

відновленням електропостачання в районах надзвичайних ситуацій. 

4. Забезпечення електроенергією сил і засобів, які працюють в районах 

виникнення надзвичайної ситуації при виконанні рятувальних та інших 

невідкладних робіт. 

5. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх 

тактико-технічних можливостей) у проведенні аварійно-відновлювальних та 

інших невідкладних робіт у районах виникнення надзвичайних ситуацій. 

6. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, 

передбачених Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами. 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету селищної ради                                         Ігор СЕМКІВ



 
 

                                                                                                                        Додаток 3 

                                                                                                                        до Положення про Богородчанську 

                                                                                                                        селищну субланку Івано-Франківської 

                                                                                                                        районної ланки територіальної 

                                                                                                                        підсистеми єдиної державної системи  

                                                                                                                        цивільного захисту Івано-Франківської області 

 

 

ПЕРЕЛІК  

сил цивільного захисту Богородчанської селищної субланки Івано-Франківської районної ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області  

№ 

з/п 

Найменування підрозділу 

та відомча (територіальна) належність 

Найменування 

формувань 

Місце 

розташування та 

телефон 

Склад, 

чисельність 

формування 

(чисельність 

чергової 

зміни) 

Завдання, які виконує 

формування, райони 

(об’єкти) 

1 2 3 4 5 6 

І. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

1 

Богородчанська служба експлуатації 

електричних мереж філії АТ 

«Прикарпаттяобленерго» «Південна» 

Спеціалізована 

служба 

енергетики 

смт. Богородчани, 

вул. Шевченка, 54 

(03471) 24-4-61 

24 (5) 

Ліквідація наслідків НС, 

пов’язаних з аваріями на 

електричних мережах та 

об’єктах 

2 

Богородчанське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

області, Богородчанська районна 

державна лікарня ветеринарної медицини, 

управління фітосанітарної безпеки 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в області 

Служба із 

захисту 

сільськогоспода

рських тварин і 

рослин 

смт. Богородчани, 

вул. Я. Мудрого 

(03471) 21-6-08 

24 (-) 

Проведення моніторингу 

стану забруднення 

небезпечними хімічними 

речовинами, біологічними 

засобами сільсько- 

господарських угідь, 

продукції рослинництва 



 
 

3 

Відділ державного архітектурно-

будівельного контролю, сектор 

архітектури та містобудування 

Богородчанської селищної ради, суб’єкти 

господарювання, розташовані на території 

територіальної громади 

Служба 

інженерного 

забезпечення 

смт. Богородчани, 

вул. Шевченка, 66 

(03471) 22-4-73 

 

7 (-) 

Здійснення заходів із 

інженерного забезпечення та 

проведення аварійно-

відновлювальних робіт на 

території громади 

4 

КП «Богородчанське виробниче 

управління водопровідно-каналізаційного 

господарства», ДП «Теплокомуненерго», 

КП «Богородчанське виробниче житлове 

ремонтно-експлуатаційне підприємство», 

Богородчанська дільниця Долинського 

відділення АТ «Івано-Франківськгаз» 

Комунально-

технічна 

служба 

смт. Богородчани, 

вул. Петраша, 66, 

104, (03471) 21-5-

86 

41 (5) 

Ліквідація наслідків НС, 

пов’язаних з аваріями на 

мережах та об’єктах 

житлово-комунального 

господарства громади 

5 

Відділ  економічного розвитку, інвестицій 

та інфраструктури Богородчанської  

селищної  ради, суб’єкти господарювання, 

розташовані на території територіальної 

громади 

Служба 

матеріального 

забезпечення, 

торгівлі та 

харчування 

смт. Богородчани, 

вул. Шевченка, 66 

(03471) 22-4-73 
38 (-) 

Здійснення заходів щодо 

матеріального забезпечення 

проведення аварійно-

відновлювальних робіт та 

забезпечення населення 

постраждалих районів 

продуктами харчування та 

товарами першої 

необхідності у разі НС 

6 

Комунальне некомерційне підприємство 

Богородчанської селищної ради 

«Богородчанська центральна лікарня», 

комунальне некомерційне підприємство 

Богородчанської селищної ради «Центр 

первинної медичної допомоги» 

комунальне некомерційне підприємство 

Богородчанської селищної ради 

«Богородчанська центральна лікарня», 

Богородчанське відділення Івано-

Медична 

служба 

смт. Богородчани, 

вул. Шевченка, 35, 

103, (03471) 21-2-28 

85 (19) 

Надання невідкладної 

медичної допомоги в районі 

проведення рятувальних та 

інших невідкладних робіт на 

території громади 



 
 

Франківської станції екстреної медичної 

допомоги комунального некомерційного 

підприємства «Обласний клінічний центр 

первинної допомоги та медицини 

катастроф Івано-Франківської обласної 

ради» 

7 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення селищної 

ради, Богородчанська дільниця 

Долинського відділення АТ «Івано-

Франківськгаз», Відділення поліції № 2 

(смт. Богородчани) Івано-Франківського 

районного управління ГУНП в області 

Служба зв’язку 

і оповіщення 

смт. Богородчани, 

вул. Шевченка, 66 

(03471) 22-4-73 

5 (-) 

Забезпечення та відновлення 

зв’язку під час ліквідації 

наслідків НС на території 

району 

8 

ДПРЧ-4 ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України в 

Івано-Франківській області, підрозділи 

відомчої та місцевої пожежної охорони 

Протипожежна 

служба 

смт. Богородчани, 

вул. Шевченка, 83а, 

101, (03471) 24-1-80 

24 (8) 

Проведення аварійно-

рятувальних робіт, гасіння 

пожеж на території громади 

9 

Відділення поліції № 2 (смт. 

Богородчани) Івано-Франківського 

районного управління ГУНП в області 

Служба 

охорони 

громадського 

порядку 

смт. Богородчани, 

вул. Шевченка, 52 

102, (03471) 24-3-

31 

28 (10) 

Забезпечення громадського 

порядку та охорона 

матеріальних цінностей в 

ході ліквідації НС на 

території громади 

 

 

 

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення селищної ради                                                                                              Василь ГЛОДАН



 
 

 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 13 травня 2022 року        смт Богородчани                 № 539 -24/2022 

 

 

Про зняття з квартирного 

обліку  

 

У зв’язку із перереєстрацією громадян, які перебувають на 

квартирному обліку у виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області, керуючись п.3 ч.2 

ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пунктами 25, 26 Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм 

житлових приміщень в Україні, враховуючи пропозиції громадської комісії 

по житловим питанням при виконавчому комітеті Богородчанської 

селищної ради (протокол засідання громадської комісії від 31.03.2022 р. №2 

зняття з квартирного обліку), керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Зняти з квартирного обліку в зв’язку із припиненням трудових 

відносин з підприємством, установою, організацією осіб, які 

перебувають на обліку за місцем роботи: 

 

- Семака Андрія Зеноновича, 24.08.1983 року народження, зі 

складом сім’ї три особи, який перебуває на квартирному обліку в 

першочерговому списку громадян для отримання житлового 

приміщення відповідно до рішення виконавчого комітету 

селищної ради від 15.01.2010 р. № 1. 

Підстава: довідка з Івано-Франківського районного управління 

поліції відділення поліції №2 в Івано-Франківській області від 

13.12.2021р. №8477. 

 

- Ладанай Оксану Іванівну, 11.01.1984 року народження, склад сім’ї 

– одна особа, яка перебуває на квартирному обліку в 



 
 

позачерговому списку громадян для отримання житлового 

приміщення, відповідно до рішення виконавчого комітету 

селищної ради від 04.11.2008 року №485. 

Підстава: довідка з Івано-Франківського обласного центру 

контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я 

України від 07.12.2021 р. №10.2-18/3483/39. 

 

- Бандуру Ілону Степанівну, 24.08.1982 року народження, склад 

сім’ї – одна особа, яка перебуває на квартирному обліку в 

позачерговому списку громадян для одержання житлового 

приміщення відповідно до рішення виконавчого комітету 

селищної ради від 15.01.2010 року №1. 

Підстава: довідка Комунального некомерційного підприємства 

«Богородчанська центральна лікарня Богородчанської селищної 

ради» від 17.12.2021р. №853. 

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                     Ростислав ЗАРЕМБА 

 


